
 

 

 

 

 
 

بر عملکرد و  Eو ویتامین  (Cynara scolymus Lتأثیر پودر برگ کنگرفرنگی ).
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 چكيده

 240های خون، از  های داخلی، و برخی فراسنجه بر مملکرد، وزن دسبی اددام Eمنظور بررسی تیثیر پودر بر  کنگرفردگی و ویتامین  به
و ساه درصاد پاودر بار       5/1طوح شاده باا سا    روزه در چهار تیمار شامل  یرة پایه )شاهد(،  یارة پایاة مکمال    قطعه بلدرچین یک

پرداده در هار تکارار در قالا  یارح       15با چهار تکرار و  Eگرم در کیلوگرم ویتامین   میلی 300شده با  کنگرفردگی، و  یرة پایة مکمل
(. در کال  >05/0Pدریافت کرددد، از سایر تیمارها بیشتر بود ) Eکامالً تیادفی استفاده شد. افزایش وزن پرددگادی که در  یره ویتامین 

دار دبود. پردادگادی   های حاوی کنگرفردگی تغذیه شددد، با پرددگان شاهد معنی دورة پرورش، تفاوت افزایش وزن پرددگادی که با  یره
های آلبومین  (. غلظت>05/0Pکه  یرة حاوی سه درصد پودر بر  کنگرفردگی دریافت کرددد، ضری  تبدیل خوراك باالتری داشتند )

(. >05/0Pدرصد پودر بر  کنگرفردگی تغذیه شددد، از سایر تیمارها بیشاتر باود )   5/1خون پرددگادی که با  یرة حاوی سرم  HDLو 
باتو ه به دتایج این تحقیق، استفاده از پودر بر  کنگرفردگی تا سه درصد  یرة بلدرچین، تایثیر منفای بار میازان میارف خاوراك و       

در  یرة بلدرچین ناپنی سب    Eگرم در کیلوگرم ویتامین  میلی 300گی( ددارد. استفاده از روز42-1افزایش وزن در کل دورة پرورش )
 شود. بهبود مملکرد رشد در سه هفته اول دورة پرورش می

 .E کنگرفردگی، ویتامین های خودی، بلدرچین ناپنی، مملکرد، فراسنجه ها: واژه كلید
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 مقدمه

رشاد در ییاور از ساال    های محرك  بیوتیک استفاده از آدتی

اروپااا ممنااوع شااده اساات. افاازایش     ةدر اتحادیاا 2006

هاای مقااوم و    های ممومی در رابطه با ایجاد ساویه  دگرادی

ها و دیز تیثیر منفای   امکان ادتقال این مقاومت به دیگر گوده

اساتفاده از ایان    ةآدها بر سالمت ادسان، محادودیت فزایناد  

(. باا  7ال داشته اسات ) ترکیبات را در سرتاسر  هان به ددب

هاای محارك رشاد از صانعت      بیوتیک این حال حذف آدتی

کااهش باازده تولیاد، باا دارضاایتی       دلیال  پرورش ییور، به

اساتفاده   از این رودهندگان ییور روبرو شده است.  پرورش

هااا، اساایدهای آلاای،   آداازیم همچااوناز مااواد  ااایگزین 

رار گرفتاه  های گیاهی مورد تو ه ق و میاره ،ها پروبیوتیک

گیاهاان دارویای باا     ةاساتفاد  باه  (. در این رابطه،16است )

 شاده اکسیدادی تو ه بیشاتری   خواص ضد میکروبی و آدتی

مو ود  ترکیبات مؤثر دوست چربی ماهیت دلیل به(. 8است )

 کامل یور به توادند می ترکیبات این دارویی، گیاهان در برخی

 گارم  هاای  یترباک خیوص به ها باکتری ساختار غشایی در

 مو ود مؤثر های روغن (. برخی6د )کنن اختالل ایجاد منفی

تولید  افزایش گوارش، دستگاه تحریک مو   ها اساد  در

و  ،از محیوالت هضامی  استفاده بهبود گوارشی، های آدزیم

 (.7شودد ) افزایش پاسخ ایمنی می

، باا   .Cynara scolymus Lکنگرفردگای باا داام ملمای    

اسایدکافئیک و مشاتقات آن    مادندفنلی   پلیترکیبات شتن دا

و سااایناروزین و  ،اسااایدکلرو نیک، ساااینارین همچاااون

منوان گیاه دارویی ماورد تو اه    های یبیعی به اکسیدان  آدتی

(. در گذشاته از ایان گیااه بارای درماان      14) استن امحقق

شده است. اروپاییان این گیاه را       های کبدی استفاده  داراحتی

  ةکبااد، کاهنااد ةکننااد صاافرا، محافظاات  ةافزاینااد منااوان بااه

کنگرفردگی  ة(. میار13شناختند ) و ادرارآور می ،کلسترول

ها برای کنترل فلور میکروبی  بیوتیک منوان  ایگزین آدتی به

(. کنگرفردگی منباع خاوبی از   11روده استفاده شده است )

و  ،، کاروتنوئیادها Cویتامین  چونهای یبیعی  اکسیدان آدتی

کنگرفردگی باا افازایش میازان    ة (. میار5) ستها فنول پلی

هاای صافراوی دقاش مهمای در درماان ساو         غلظت اسید

 یارة   (. استفاده از بار  کنگرفردگای در  13هاضمه دارد )

های گوشتی به بهبود استفاده از مواد مغذی خاوراك    و ه

هاا از ماواد     و اه  ة(. افزایش توادایی اساتفاد 2) ادجامد می

دلیل تیثیر ترکیبات فنلی کنگرفردگی  توادد به ره میمغذی  ی

 (. 12بر ترش  صفرا و دردتیجه هضم بهتر چربی باشد )

هاا   زیستی، سلول قوی یاکسیداد منوان آدتی به Eویتامین 

هااا را در براباار آساای  لیپواکساایداتیو داشاای از    و بافاات

ازیریاق   Eویتامین (. 8کند ) های آزاد محافظت می رادیکال

هااا و  ک فعالیاات گلوتاااتیون پراکساایداز دوتروفیاال تحریاا

ماکروفانهااای سیسااتم خااودی، سیسااتم ایمناای را تقویاات  

 Tهاای   فعالیات لنفوسایت  کند. این ویتامین با تحریاک    می

باادی   بامث افازایش فعالیات فاگوسایتوزی و تولیاد آدتای     

 چااونهااایی  بااا حفاظاات از ساالول Eشااود. ویتااامین  ماای

هاای پالساما در برابار     سالول  و ،ها، ماکروفانهاا  لنفوسیت

هاا   صدمات اکسیداتیو و افزایش فعالیت و تکثیر این سلول

 (. 15در پاسخ ایمنی دقش دارد )

هاای مناسا  بارای     باتو ه به اهمیت معرفی  ایگزین

های محارك رشاد و دیاز باا تو اه باه فقادان         بیوتیک آدتی

 یاارة  ایالمااات ماارتبط بااا اسااتفاده از کنگرفردگاای در  

هادف از ادجاام تحقیاق حاضار، بررسای تایثیر       بلدرچین، 

های داخلی  بر مملکرد، وزن اددام Eکنگرفردگی و ویتامین 

 .استهای خودی در بلدرچین ناپنی  و برخی فراسنجه

 

 ها مواد و روش

تحقیقااتی   ةمزرما از فیال تابساتان   در بر  کنگرفردگای  

آوری   دادشگاه ملوم کشاورزی و منابع یبیعی گرگان  ماع 

 یارة   اساتفاده در یه خشاک شاددد. ساپ  بارای     و در سا

کمک آسیاب آزمایشگاهی کاامالً آسایاب شاددد.     بهغذایی 

ترکیبااات شاایمیایی و میاازان فناال کاال و فالودوئیااد باار  

  ارائه شده است. 1در  دول  کنگرفردگی
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 تركیبات شیمیایی، میزان فنل كل، فالونوئید و آنتی اكسیدان برگ كنگرفرنگی. 1جدول 

 ترکیبات
 درصد

 )براساس هوا خشک(

 ریوبت
 مادة خشک
 پروتئین خام
 چربی خام
 فیبر خام
 خاکستر
 کلسیم

 فسفر کل
 سدیم
 فنل کل

70/7 
3/92 
70/11 
49/4 
90/23 
90/6 
45/0 
33/0 
22/0 
70/7 

 فالودوئید
 ها اکسیدان آدتی

61/1 
92/6 

 

روزه در چهاار   قطعه بلادرچین ناپنای یاک    240تعداد 

قطعاه   15ر )هر واحد آزمایشی محتاوی  تیمار و چهار تکرا

 یارة   تیمارهاای آزماایش شاامل   بلدرچین( تقسیم شددد. 

شده باا   مکمل یرة پایة  سویا(، ةکنجال ا ذرتپایة  شاهد )بر

 یارة   و ،و سه درصد پودر بار  کنگرفردگای   5/1سطوح 

 Eگارم در کیلاوگرم ویتاامین      میلای  300شده با  مکملپایة 

بلدرچین ناپنی غذایی س احتیا ات براساپایه  یرة  بوددد.

افازار    ( و دارم 1994) 1مطابق  داول ادجمن ملی تحقیقاات 

UFFDA
 42مادت   باه ها  بلدرچین .(2) دول  تنظیم شد 2

پارورش باه   دورة  روز روی بستر پرورش یافتند و در یول

دوری در یاول   ةآب و خوراك دسترسی آزاد داشتند. بردام

 ةدر ا  36در هفته اول در  دمای سالنآزمایش پیوسته بود. 

گراد تنظیم شد و سپ  هر هفته، سه در ه از دماای   سادتی

گاراد رساید. در    ساادتی  ةدر  27سالن کاسته شد تا دما به 

های هر  پایان هر هفته میزان خوراك میرفی و وزن  و ه

                                                           
1. National Research Council 

2. User Friendly feed Formulation Done Again 

محاسابه گردیاد. در   گیری شد و ضری  تبدیل  اددازهتکرار 

حااد آزمایشاای دو قطعااه آزمااایش، از هاار وادورة  ادتهااای

بلدرچین باا وزن دزدیاک باه میاادگین، ادتخااب و کشاتار       

های داخلی برحس  درصدی از وزن بدن  شددد. وزن اددام

هاای خاودی،    گیری فراسنجه منظور اددازه محاسبه گردید. به

در ادتهااای دوره از چهااار  و ااه در هاار واحااد آزمایشاای 

ای خاون باا   ه دمودهسرم گیری شد.  ازیریق ورید بال خون

در دقیقااه و  ورد 3000دار باا سارمت    ادتریفیون یخچاال سا 

های سرم در دماای   دقیقه  دا شد. سپ  دموده 10مدت  به

گراد تا زمان ادجام آزمایشاات دگهاداری    سادتی ةدر  -20

شااد. مقااادیر پااروتئین تااام، آلبااومین، گلوبااولین، گلااوکز،  

ایشای  های آزم با کیت HDLو  ،گلیسرید  ، تریکل کلسترول

گیاری   دستگاه اسپکتوفتومتر اددازه  اآزمون و ب شرکت پارس

های حاصل از این مطالعه در قال  یارح کامال    شددد. داده

 GLM ةرویا  1/9 ةدساخ   SASافازار آمااری   تیادفی با درم

ای دادکان در   کمک آزمون چنددامناه  ها به تجزیه و میادگین

 سط  آماری پنج درصد مقایسه شددد.
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 پایه )درصد(جیرة  ب مواد خوراكی و مواد مغذی. تركی2جدول 

 روزگی 42تا  1 ا زای  یره

 92/48 ذرت

 10/45 درصد( 44) ایسوکنجالة 

 89/2 سویا روغن

 77/0 فسفات میکلس ید

 32/1 کلسیم کربنات

 25/0 1ینیتامیو مکمل

 25/0 2یمعدد مکمل

 15/0 نیودیمت ا دی ال

 35/0 یعام دمک

 شده(: )محاسبه مقدار مواد مغذی

 (لوگرمی/کیلوکالریقابل سوخت و ساز )ک یادرن
2900 

 24 خام نیپروتئ

 8/0 میکلس

 3/0 قابل استفاده فسفر

 15/0 میسد

 39/1 نیزیل

 5/0 نیودیمت

 88/0 نیستئی+سنیودیمت

گارم،   میلای  K3 1600 ، ویتاامین IU D3800000 ، ویتاامین A IU3600000مواد زیر بود: ویتاامین   ةکنند مینیهر کیلوگرم مکمل ویتامینی ت .1

گرم،  میلی B6 1200 گرم، ویتامین میلی B5 12000 گرم، ویتامین میلی B3 4000گرم، ویتامین  میلی B2 3300گرم، ویتامین  میلی B1 720 ویتامین

 گرم. میلی H22000و ویتامین  ،گرم میلی B12 600 گرم، ویتامین میلی B9 500 ویتامین

و کاولین  ، 640، یاد  16000، ما   99600، روی 100000 ، آهان  66140مواد زیار اسات: منگناز     ةکنند مینتیرم مکمل معددی هر کیلوگ .2

 گرم. میلی 134140
 

 نتایج و بحث

های مرباوط باه تایثیر تیمارهاای آزمایشای بار مقادار         داده

و ضری  تبدیل غذایی  ،خوراك میرفی، افزایش وزن بدن

ارائاه   3  دولش بلدرچین در پرور گوداگونهای  در دوره

روزگاای، میاازان میاارف 21-1ساانیدورة  شااده اساات. در

حاوی ویتامین  یرة  خوراك و افزایش وزن پرددگادی که با

E   تغذیااه شااددد، بیشااتر از پرداادگان سااایر تیمارهااا بااود

(05/0P<در این دوره پرددگادی که با .)   حااوی ساه    یارة

یش وزن و درصد کنگرفردگی تغذیه شاددد، کمتارین افازا   

(. اثار  >05/0Pباالترین ضری  تبدیل خاوراك را داشاتند )  

دوره  روزگای و کال  42-22تیمارهای آزمایشای در سانین   

دار دباود. در   روزگی( بر میزان میرف خوراك معنی1-42)

  یاارة  کاال دوره، میاازان افاازایش وزن پرداادگادی کااه در  

 شاده   از پردادگان تغذیاه   ،دریافات کردداد    Eخود ویتاامین 

 (. >05/0Pهاای حااوی کنگرفردگای بیشاتر باود )      یاره با  
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 گوناگون. تأثیر تیمارهای آزمایمی بر عملکرد بلدرشین ژاپنی در سنین 3جدول 

ها  سن  و ه

 
 )روز(

 تیمارها

SEM 
 شاهد

 درصد 5/1

 کنگر فردگی

درصد  3

 کنگرفردگی
 Eویتامین 

 میرف خوراك )گرم(

21-1 

42-22 

42-1 

 
b85/243 

42/669 

28/913 

 
b04/241 

05/658 

10/899 

 
b26/238 

52/686 

78/924 

 
a45/277 

82/698 

27/976 

 

80/3 

06/10 

71/12 

      افزایش وزن )گرم(

21-1 30/99  b 19/96  b 37/87  c
 87/110  a 90/0  

42-22 15/133  81/128  11/137  90/130  3/1  

42-1 45/232 ab 00/225  b 48/224  b 77/241  a 4/1  

راك )گرم: گرم(ضری  تبدیل خو      

21-1 45/2  b 50/2  b 72/2  a
 50/2  b 02/0  

42–22 02/5  10/5  01/5  34/5  08/0  

42-1 93/3  99/3  12/4  03/4  05/0  

SEMها : خطای استاددارد میادگین 

a-cتفاوت ارقام در هر ردیف با حروف غیر مشابه، معنی :  ( 05/0دار است> p.) 
 

زایش وزن پرددگادی کاه باا   در کل دوره تفاوتی در میزان اف

با پرددگان شاهد  ،های حاوی کنگرفردگی تغذیه شددد  یره

 یاره   باه  Eمشاهده دشد. در این تحقیق، افزودن ویتاامین  

پرورش شد که  ةویژه در سنین اولی مو   بهبود مملکرد به

ویتامین  گوداگونسطوح  دداشتن ثیریبا گزارشاتی مبنی بر ت

E  گوشاتی   ة( و  و ا 3بلدرچین )بر افزایش وزن بدن در

( مغایرت دارد. مطابق دتاایج تحقیاق حاضار، گازارش     20)

)ساط    Eویتاامین   شده است که استفاده از سطوح بااالی 

بادن در   دار افزایش وزن گرم( مو   بهبود معنی میلی 300

 کاردن  (. همچناین مکمال  19شاود )  های گوشتی می  و ه

ش گرماایی باه    یره با آلفاتوکوفرول استات در شرایط تان 

و ضااری  تباادیل  ،، وزن باادن بهبااود در میاارف خااوراك

رساد   (. باه دظار مای   21د )ادجاما  خوراك در بلدرچین مای 

 فقاط  باه  یاره   Eویتاامین   چونهایی  اکسیدان آدتیافزودن 

 بادن  سیستم ایمنی که شود می مملکرد مو   بهبود زمادی

گرفتاه باشاد    قارار  تانش  معارض  در پردده یا و باشد درگیر

هااای  هرچنااد میاازان افاازایش وزن روزادااه در  یااره .(15)

 پاودر بار  کنگرفردگای در    گوداگونشده با سطوح  مکمل

پرورش تفاوتی با دورة  روزگی و دیز کل42-22سنی دورة 

 وزن بادن در کال   ةگروه شاهد دداشت، ولی کمترین اضاف

شااده بااا  هااای تغذیااه پاارورش مربااوط بااه بلاادرچیندورة 

 ةدر بار  کنگرفردگای باود. تغذیا    پو ةشد های مکمل  یره

های حاوی سه و شاش درصاد    های گوشتی با  یره  و ه

رساد   (. به دظر می2) ادجامد کنگرفردگی به کاهش رشد می

 هنگام استفاده از سطوح بااالی پاودر کنگرفردگای، الیااف    

و دردتیجه کاهش  ،میرف خوراك ةمامل محدودکنند یره 

(. با افازایش  23باشد ) پرورش دورة  ویژه در ابتدای رشد به

الیاااف  یااره قساامت بیشااتری از غااذای میاارفی تخمیاار 
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شاود، دردتیجاه از ساهم ادارنی خاالص بارای رشاد و         می

 . یباق دیگار گزارشاات   (9شاود )  افزایش وزن کاساته مای  

های گوشتی به بهبود   و ه یرة  استفاده از کنگرفردگی در

حاضار   که با دتایج ادجامد استفاده از مواد مغذی خوراك می

 ةرساد افازایش تواداایی اساتفاد     مطابقت ددارد. به دظر مای 

ها از مواد مغذی  یره داشی از تیثیر ترکیباات فنلای     و ه

کنگرفردگی بر ترش  صفرا و دردتیجاه هضام بهتار چربای     

 (. 12باشد )

در این آزمایش، پرددگادی که ساه درصاد پاودر بار      

دیل خود دریافت کردداد، ضاری  تبا    یرة  کنگرفردگی در

بر ضری  تبادیل خاوراك    Eتیثیر ویتامین  .باالتری داشتند

روزگی مشابه سایر تیمارهاای آزمایشای   42و  21در سنین 

دورة   ز تیمار سه درصد کنگرفردگی در ساه هفتاه اول   )به

حاضار باا یاک گازارش در      ةمطالعا  ةپرورش( باود. دتیجا  

  یارة  استفاده از مادادوالیگوساکارید و کلسیم پروپیودات در

 Eویتامین گوداگون(. تیثیر سطوح 4بلدرچین مغایرت دارد )

( و 20هاای گوشاتی )   بر ضری  تبدیل خوراك در  و اه 

دار دیست کاه ایان امار باا دتاایج       ( معنی3بلدرچین ناپنی )

 تحقیق حاضر مطابقت دارد.

اثاار  فقااط، شااده هااای خااودی مطالعااه از بااین فراساانجه

دار  سرم معنیHDL تیمارهای آزمایشی بر غلظت آلبومین و 

 یوری که مقدار آلبومین سرم خون پرددگادی کاه باا   بود. به

درصاد پاودر بار  کنگرفردگای تغذیاه       5/1حااوی   یرة 

 Eدر مقایسه با پرددگان مرباوط باه تیماار ویتاامین      ،شددد

(. ایاان دتااایج بااا برخاای از مطالعااات >05/0Pبیشاتر بااود ) 

خاون   (. افازایش مقادار آلباومین سارم    2خاوادی دارد )  هم

و  ،افازایش متابولیسام، قابلیات هضام     ةدهند توادد دشان می

سارم خاون    HDLهمچناین میازان    . ذب پروتئین باشاد 

درصاد پاودر    5/1حااوی   یرة شده با  های تغذیه بلدرچین

(. >05/0Pبر  کنگرفردگی بیشاتر از ساایر تیمارهاا باود )    

های خاودی تحات تایثیر تیمارهاای      هرچند دیگر فراسنجه

گلیسرید سرم خون  ار دگرفتند، ولی غلظت تریآزمایشی قر

درصااد پااودر باار   5/1حاااوی  یاارة  پرداادگادی کااه بااا

افازون  از سایر تیمارها باالتر بود.  ،کنگرفردگی تغذیه شددد

، غلظت گلوکز سرم پرددگان مربوط به تیمارهای ساه  بر آن

یاور غیار    ، باه Eدرصد پودر بر  کنگرفردگای و ویتاامین   

از سایر تیمارها باود. همچناین کلساترول    داری باالتر  معنی

خاود   یرة  سرم در پرددگادی که پودر بر  کنگرفردگی در

داری کمتر از سایر تیمارها  یور غیر معنی دریافت کرددد، به

 تواداد  مای  دارویی  یره با گیاه کردن کمل(. م4بود ) دول 

 تولیاد  باا  اسایدالکتیکی،  هاای  بااکتری  فعالیات  ةواساط  باه 

 کاردن  دکودژوگه و های صفراوی اسید ةکنند زیهتج های آدزیم

 در روده، مجارای  pHکااهش   ازیریاق  همچناین  و ،هاا  آن

باشاند. باا کااهش حاللیات      ماؤثر  کلسترول غلظت کاهش

پاایین، دفاع آدهاا     pHاسیدهای صفراوی غیار مازدوج در   

 بارای  کباد  (. دردتیجاه 10شاود )  بیشتر مای  ازیریق مدفوع

 صافراوی، کلساترول   هایاساید  کبادی  چرخاة  مجدد برقراری

 و بادین ترتیا  از غلظات    کناد  مای  تبادیل  صفرا به رابیشتری 

گیااه دارویای   شاود.   مای  کاساته  خاون  و هاا  بافت در کلسترول

 کنگرفردگی حاوی ترکیباتی چون اینولین و الیگوفروکتوزهاست

گلیسرید به کااهش تولیاد    که این مواد با کاهش تولید تری

(. اساتفاده از کنگرفردگای و   18) ادجامناد  چربی در بدن می

و  ،گلیسارید  کاهش مقادیر کلسترول کل، تاری  بامثدعناع 

HDL حاضار، کااهش    ة(. در مطالعا 5شودد ) کلسترول می

گلیسرید سرم خون در تیمار   مددی مقادیر کلسترول و تری

سه درصد پودر بر  کنگرفردگی با دتایج دیگران مبنای بار   

ر اساتفاده از ساط    کاهش میزان کلسترول کل سرم خون د

رسد که   خوادی داد و به دظر می شش درصد کنگرفردگی هم

ایاان کاااهش کلسااترول داشاای از و ااود سااینارین در      

تاارین ترکیاا    (. سااینارین اصاالی 2کنگرفردگاای باشااد ) 

 -3کااه بااه کاااهش فعالیاات آداازیم    اسااتکنگرفردگاای 

( HMG-COAگلوتاریال کاوآدزیم آ )   متیال  3هیدروکسی 



 های خونی در بلدرشین ژاپنی گوشتی بر عملکرد و برخی فراسنجه Eو ویتامین  (Cynara scolymus Lتأثیر پودر برگ كنگرفرنگی ).

 

 1393پاییز و زمستان   2شماره   16دوره 
153 

دجامد. با کاهش فعالیت آدزیم فو ، تبادیل  ا ردوکتاز کبدی می

یابد و دردتیجه با کاهش بیوسنتز  استات به کلسترول کاهش می

(. مواد 24شود ) کلسترول در کبد میزان کلسترول خون کم می

هاای   مؤثر مو ود در گیاهان دارویی با کاهش فعالیات آدازیم  

فساافات  ا لیپوندیااک مادنااد اساایدمالیک و گلااوکز شااش    

ادجامناد   گلیسرید می از به کاهش کلسترول و تریهیدروند دی

(. همچنین یبق گزارشات، در اساتفاده از ساطوح بااالی    17)

پودر کنگرفردگی، الیاف  یره مامال محدودکننادة اساتفاده از    

 (.23ویژه ترکیبات چربی  یره است ) مواد مغذی به

هاای داخلای    اثر تیمارهای آزمایشی بر وزن دسبی اددام

(. این دتایج با گزارشی درخیوص 5د ) دول دار دبو معنی

هاای    و اه  یارة   درکنگرفردگای  پاودر بار    استفاده از 

(. استفاده از مادادوالیگوساکاریدها 1) خوادی دارد هم یتگوش

بلدرچین تیثیری بر وزن دسبی  یرة  و کلسیم پروپیودات در

و گردن دادارد ولای مو ا  کااهش وزن      ،سینه، ران، بال

 (.4شودد ) شه میدسبی کبد و ال

 

 روزگی42های خونی بلدرشین ژاپنی در سن  . تأثیر تیمارهای آزمایمی بر فراسنجه4جدول
 

 ها فراسنجه
 تیمارها

SEM 
 درصد 5/1 شاهد

 کنگر فردگی

درصد  3

 کنگرفردگی

 Eویتامین 

 03/0 18/3 08/4 96/3 65/3 لیتر( پروتئین تام )گرم بر دسی

 (لیتر آلبومین )گرم بر دسی

 لیتر( گلوبولین )گرم بر دسی

ab00/1 

64/2 

a19/1 

77/2 

ab05/1 

02/3 

b73/0 

12/2 

01/0 

 49/47 78/372 33/373 97/260 25/261 لیتر( گرم بر دسی گلوکز )میلی 82/0

 81/27 03/163 56/129 62/137 03/160 لیتر( گرم بر دسی کلسترول )میلی

 01/49 13/159 97/149 67/166 72/154 لیتر( گرم بر دسی گلیسرید )میلی تری

HDL لیتر( گرم بر دسی کلسترول )میلی ab98/55 a91/62 b05/33 ab42/54 26/7 

SEMها : خطای استاددارد میادگین 
a-cتفاوت ارقام هر ردیف با حروف غیر مشابه، معنی :  ( 05/0دار است>P.) 

 داخلی )درصد وزن بدن(های  بر وزن نسبی اندام. تأثیر تیمارهای آزمایمی بر 5جدول 

 های داخلی اددام

 تیمارها

SEM 
 شاهد

 درصد 5/1

 کنگر فردگی

درصد  3

 کنگرفردگی
 Eویتامین 

 5/0 59/63 22/63 39/63 85/62 الشه

 ران

 سینه

45/23 

62/28 

12/24 

94/27 

01/24 

96/26 

73/23 

75/28 

3/0 

8/0 

 03/0 87/0 85/0 83/0 85/0 قل 

 02/0 72/0 77/0 79/0 77/0 ریه

 02/0 54/0 53/0 50/0 55/0 پیش معده

 1/0 67/2 97/2 93/2 87/2 سنگدان
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اساتفاده از   کلی، دتایج تحقیق حاضر دشان داد که یور به

ر منفای  تیثیپودر بر  کنگرفردگی تا سط  سه درصد  یره 

پرورش بلدرچین  گوداگونهای  بر میرف خوراك در دوره

 ةکاهش رشاد در ساه هفتا    اما به ،ناپنی تیپ گوشتی ددارد

بلدرچین  یرة  به  E. افزودن ویتامینادجامد اول پرورش می

روزگی( مو   بهبود میارف  21-1ناپنی در سنین اولیه )

 شود.  خوراك و افزایش وزن می
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